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Assunto : Indenizaçao Por Dano Moral

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE 
AÉREO. OVERBOOKING. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. PATAMAR COMPATÍVEL COM O 
FIXADO POR ESTE TRIBUNAL EM CASOS SEMELHANTES. 
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 
1. Os contratos de transporte aéreo de passageiros se enquadram 
nas relações negociais alcançadas pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Logo, a responsabilidade civil é objetiva, ocorrendo nos 
moldes do art. 14, caput, do referido diploma legal.
2. É cabível a condenação de companhia aérea que pratica 
overbooking ao pagamento de indenização a título de danos morais 
a passageira que é impedida de embarcar em voo previamente 
reservado. 
3. Não há dúvidas de que o ato ilícito perpetrado foi causador de 
inegável constrangimento e transtornos significativos, extrapolando 
os limites de meros dissabores do cotidiano, visto que a Apelada, 
que estava acompanhada de seus familiares, foi impedida de 
embarcar, tendo que se retirar da sala de embarque, depois de todos 
os trâmites exigidos, inclusive, após passar pelo detector de metais, 
em razão da superlotação da aeronave. Além de todo o 
constrangimento sofrido com a abordagem, não se pode olvidar a 
evidente frustração da expectativa emocional criada na menor com a 
viagem.
4. Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, a responsabilidade pela reparação dos danos morais 
sofridos, no caso, opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da 
sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos 
suportados pelo passageiro. Precedentes.
5. Com relação ao quantum indenizatório, sabe-se que o 
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arbitramento do dano moral é tarefa complexa, que deve visar a 
compensação pelo dano sofrido, servindo, ao mesmo tempo, como 
forma de coibir a reiteração do ilícito, sem, contudo, ensejar 
enriquecimento ilícito ou refletir valores inexpressivos. 
Considerando as peculiaridades do caso concreto e as diretrizes 
acima mencionadas, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) não merece reparos, porquanto fixado em estrita 
observância aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, além de encontrar-se dentro do patamar fixado 
por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 
6. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0700066-46.2016.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, negar provimento ao Apelo, nos 

termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 22 de agosto de 2017.

Desembargadora Cezarinete Angelim
Presidente

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim 

(Relatora):

Trata-se de Apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A e VRG LINHAS AÉREAS S/A em face da Sentença proferida pelo 

Juízo da Vara Única  Cível da Comarca de Bujari (fls. 126/130), nos autos da Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por REBECA DA SILVA CAVALCANTE, menor 

impúbere representada por seu genitor, o Sr. José Aucileide de Lima Cavalcante, que julgou 

parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a empresa aérea 

demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, sustentam as Apelantes, em apertada síntese, a 
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tese de excludente de responsabilidade civil pela ausência de nexo causal, sob o argumento 

de que a alteração do voo em que viajaria a parte Apelada decorreu de fato alheio à 

vontade da companhia aérea, isto é, em razão da realização de obras no aeroporto de Rio 

Branco, que ocasionaram o fechamento de sua pista, diariamente, no horário das 06h às 

22h, resultando numa reestruturação da malha aérea.

Alegam que para que seja configurada a responsabilidade da 

companhia aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar, deve ser demonstrada a 

conexão entre a conduta e os danos alegados, o que afirma não ter ocorrido no caso 

concreto.

Aduzem que os fatos narrados na inicial não passam de meros 

dissabores, e que inexiste ocorrência de abalo moral sofrido pela Apelada a fundamentar a 

condenação imposta na sentença.

Com base nesses argumentos, requerem, ao final, a reforma da 

sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a 

redução do quantum indenizatório fixado para patamares condizentes com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.

Embora regularmente intimada, a parte Apelada deixou transcorrer in 

albis o prazo, sem apresentar contrarrazões (certidão de fl. 177).

Na sequência, sobreveio aos autos parecer do douto Procurador 

de Justiça, Ubirajara Braga de Albuquerque (fls. 187/189), manifestando-se pelo 

conhecimento e provimento parcial do apelo, para fixação da indenização em patamar 

inferior ao deferido ao genitor da Apelante em outro processo.

É o relatório.

V O T O

A Desembargadora Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim 

(Relatora):

No presente caso, pretende a recorrente a reforma da sentença 

proferida pelo Juízo a quo, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta a título 

de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
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Presentes os requisitos formais de admissibilidade recursal, 

intrínsecos e extrínsecos (CPC/2015, art. 1.010), conheço do presente recurso e passo ao 

exame do mérito.

De início, cumpre sublinhar que embora constem como Apelantes as 

empresas GOL Linhas Aéreas Inteligentes S/A e VGR Linhas Aéreas S/A, verifica-se que a 

preliminar de retificação do polo passivo suscitada pela demandada GOL, em sede de 

contestação, foi rejeitada pelo Juízo a quo na sentença recorrida, não tendo havido 

impugnação quanto a esse ponto específico no presente recurso.

Assim, fica a análise recursal restrita apenas à empresa GOL 

Linhas Aéreas Inteligentes Ltda., única parte sucumbente que figura no polo passivo 

destes autos, devendo ser procedida a retificação do respectivo cadastro no SAJ-SJ5.

Pois bem.

A controvérsia posta em discussão cinge-se ao exame acerca de 

responsabilidade civil sobre indenização por danos morais decorrente de má prestação no 

serviço de transporte aéreo.

Como cediço, os contratos de transporte aéreo de passageiros se 

enquadram nas relações negociais alcançadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Logo, a responsabilidade civil é objetiva, ocorrendo nos moldes do art. 14, caput, do 

referido diploma legal, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, para a caracterização da responsabilidade civil do 

fornecedor do serviço, basta a comprovação do nexo causal e do dano sofrido, 

independente da comprovação de culpa da empresa, eis que decorre do próprio risco da 

atividade que desenvolve, cuja responsabilidade só é elidida nos casos de força maior, 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

De outro lado, há de se ressaltar que, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC, é assegurado ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente.
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No caso vertente, colhe-se da narrativa dos fatos constantes na 

petição inicial, dos documentos colacionados aos autos (fls. 17/18) e do depoimento colhido 

em Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 124/125), que a Apelada e seus familiares 

possuíam passagens da empresa aérea GOL marcadas para o dia 01/08/2015, no voo 

G3-1938, o qual partiria de Rio Branco/AC às 15h40, com destino à Fortaleza/CE, com 

previsão de chegada no dia 02/08/2015.

Todavia, segundo afirmou a Apelada, aproximadamente dois meses 

antes da viagem, a mesma teve conhecimento de que não havia mais voos da GOL no 

período da tarde, tendo a Apelante informado que a data teria que ser alterada, ocasião em 

que foi efetuada a modificação, com a devida anuência da Apelada, passando-se então 

para o voo G3-9763, que sairia de Rio Branco/AC em 01/08/2015 às 01h20, com previsão 

de chegada em Fortaleza/CE no mesmo dia, às 13h28 (fls. 17/18).

Sucede que, de acordo com a Apelada, na data agendada, após 

fazer o check-in no Aeroporto Internacional de Rio Branco, despachar as bagagens e entrar 

na sala de embarque, foi surpreendida ao ser informada por um funcionário da empresa 

aérea recorrente que não havia mais lugar no voo para a demandante e seus familiares 

embarcarem, pois a aeronave já estava superlotada.

Diante desses fatos, aduziu a Apelada que a única solução 

encontrada foi a de embarcarem no próximo voo, que partiria no dia seguinte (02/08/2015), 

com chegada em Fortaleza/ACE no início da tarde, conforme bilhetes de passagem e recibo 

do passageiro acostados às fls. 19/20.

Em sede de contestação e nas razões do presente recurso, a 

Apelante limitou-se a alegar que a alteração do voo em questão ocorreu em razão de obras 

no aeroporto de Rio Branco, que causaram o fechamento de sua pista, ocasionando uma 

reestruturação da malha aérea, e não por falha na prestação de serviço, mas sim por um 

fato alheio à vontade de todos os participantes da relação de consumo.

Ora, não se desconhece que o Aeroporto Internacional de Rio 

Branco passou por reformas em sua estrutura que ocasionou o fechamento da pista e a 

mudança nos horários de voos diurnos.

Tal acontecimento, além de ser fato público e notório, também restou 

incontroverso nos autos, na medida em que a própria Apelada alegou em sua petição inicial 
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que a data e o horário do seu voo tiveram de ser alterados, justamente, por conta dessa 

reestruturação da malha aérea com relação aos voos diurnos realizados pela GOL na 

capital do nosso Estado.

Contudo, fato é que, mesmo após a remarcação das passagens, a 

Apelada e seus familiares, já na sala de embarque, após realizarem todos os trâmites de 

praxe, como o check-in, apresentação de documentação, despacho de bagagens e 

passagem em detector de metais, depois de cerca de meia hora, foram convidados por 

funcionários da empresa área recorrente a se retirarem do recinto, com a justificativa de que 

não tinha “pista” para embarcarem na aeronave.

Em depoimento colhido em sede de Audiência de Instrução e 

Julgamento, o genitor e representante da Apelada, Sr. José Alcileide de Lima Cavalcante, 

quando perguntado pelo insigne magistrado sentenciante se os outros passageiros que 

estavam haviam conseguido embarcar, respondeu que (fls. 124/125 - mídia digital):

“(...) vi a delegação de esporte aqui do Estado, eu vi esse povo 
embarcaram, inclusive o Secretario de Direitos Humanos Nilson Mourão era o 
mesmo voo nosso (...) eles embarcaram. Nesse dia fomos prejudicados. (...)”

Depreende-se, portanto, que o argumento da empresa Apelante, no 

sentido de que o embarque não se deu em razão da reestruturação na malha aérea, não se 

sustenta, na medida em que os elementos de prova constantes dos autos demonstram a 

ocorrência de overbooking no voo posteriormente remarcado pela companhia aérea. Ou 

seja, na verdade, não havia lugar no voo para os referidos passageiros, pois a 

aeronave já estava superlotada.

É consabido que o overbooking ou “excesso de reservas”, 

acontece quando a venda ou reserva de bilhetes ou passagens fica acima do número de 

lugares realmente disponíveis no veículo ou lugar. 

A título de esclarecimento, cumpre frisar que essa situação 

geralmente acontece porque as companhias áreas vendem mais lugares do que o avião 

tem, com base em uma previsão de pessoas que desistem de viajar. Só que às vezes essa 

previsão falha, e nem todo mundo que comprou o bilhete consegue embarcar.

Nesse contexto, era ônus da Apelante comprovar a ocorrência de 

quaisquer das causas excludentes da responsabilidade civil, mormente a culpa exclusiva 

dos consumidores, caso fortuito ou culpa de terceiros, especialmente em relação ao 
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alegado impedimento dos consumidores de embarcar na aeronave, mesmo já estando na 

sala de embarque, com check-in realizado e bagagens despachadas.

Entretanto, não foram produzidas provas nesse sentido, não se 

desincumbindo a recorrente do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6º, VIII do CDC 

e art. 373, inciso II, do CPC/2015.

Desse modo, não havendo excludentes de responsabilidade civil e 

ocorrendo a prestação do serviço de maneira deficiente, uma vez que a Apelada restou 

impedida de embarcar com sua família, em voo previamente agendado à cidade de 

Fortaleza/CE, tendo inclusive que arcar com prejuízos decorrentes da perda de diárias que 

haviam sido reservadas em hotel na cidade destino, não há como afastar a 

responsabilidade objetiva da Apelante pelos danos morais sofridos pela Apelada.

Trata-se, a toda evidência, de conduta temerária que não se 

coaduna com os deveres aos quais está a Apelante naturalmente jungida por força da 

atividade de transporte aéreo que desempenha.

Sabe-se que a reparação dos danos morais tem suporte no art. 5º, 

inciso X, da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral, decorrente de sua violação.

No caso concreto, ao contrário do que alega a Apelante, a situação 

descrita nos autos é mais do que suficiente para configurar a existência do prejuízo moral. 

Não há dúvidas de que o ato ilícito perpetrado foi causador de 

inegável constrangimento e transtornos significativos, extrapolando os limites de meros 

dissabores do cotidiano, visto que a Apelada foi impedida de embarcar, tendo que se retirar 

da sala de embarque, depois de todos os trâmites exigidos, inclusive, após passar pelo 

detector de metais, em razão da superlotação da aeronave.

Além de todo o constrangimento sofrido com a abordagem, não se 

pode olvidar a evidente frustração da expectativa emocional criada na menor com a viagem.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já 

reconheceu que o dano moral decorrente de overbooking, prescinde de prova, sendo que a 

responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato de sua 
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violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro.

A propósito, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING. DANO MORAL. PROVA. 
DESNECESSIDADE. DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de 
"overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é 
presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. 
2. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1º e 2º, do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 
demonstração da similitude de panorama de fato e da divergência na 
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 3. Agravo regimental a 
que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 810779 RJ 2006/0010102-2, 
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2011, 
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2011) (destaquei)

Assim, tem-se que a configuração do dano moral, no caso concreto, 

resta absoluta e inarredável, sendo perfeitamente cabível o dever de indenizar.

Com relação ao quantum indenizatório, cumpre salientar que o 

arbitramento do dano moral é tarefa complexa, que deve visar a compensação pelo dano 

sofrido, servindo, ao mesmo tempo, como forma de coibir a reiteração do ilícito. 

Para tanto, a atividade do julgador deve ser pautada pelos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com observância das peculiaridades 

do caso concreto e com o objetivo de proporcionar a adequada compensação da ofensa, 

sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito ou refletir valores inexpressivos. 

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e as 

diretrizes acima mencionadas, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo 

Juízo a quo, não merece reparos, porquanto em estrita observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, verifica-se que o montante arbitrado está dentro do 

patamar fixado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes relativos à 

indenização por dano moral por falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 

Nesse sentido:

"CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. CONEXÃO. VÍCIO DO SERVIÇO. 
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RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTES 
INCOMPROVADAS. REVELIA. FATO DE TERCEIRO IMPREVISÍVEL. 
DESCARACTERIZAÇÃO. ART. 14, § 3º, CDC. INAPLICAÇÃO. DANO MORAL 
IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 
PROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO, EM PARTE. O atraso em vôo 
aéreo impossibilitando a conexão pelo passageiro e culminando na ausência 
em compromisso de trabalho pré-agendado configura a hipótese de vício de 
qualidade pelo serviço, a- dotado pelo sistema consumerista a responsabilidade 
objetiva teoria da atividade ou seja, possibilitando excludentes de 
responsabilidade, a exemplo da força maior e culpa exclusivamente do 
consumidor. 2. O ônus de comprovar a configuração das excludentes de 
responsabilidade é do prestador do serviço, impossibilitada na espécie de 
revelia. 3. O dano moral pelo atraso de vôo aéreo resultando perda parcial de 
compromisso profissional e curso previamente agendado independe de prova 
do dano, pois 'in re ipsa', todavia, deve observância aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, motivo da redução do 'quantum' 
indenizatório a título de danos morais. 4. Apelo provido, em parte." (TJAC - AC 
n.º 0015491-65.2008.8.01.0001, Rel. Des.ª Eva Evangelista. j. 07.02.2012.) 
(destaquei) [Indenização por dano moral: Valor reduzido de R$ 8.000,00 
(oito mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)]

"CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INDENIZAÇÃO. 
TRANSPORTE AÉREO. VÍCIO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA ELIDIDA. VENDA DE BILHETE. TRECHO A TRECHO. HORÁRIO 
DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. 60 (SESSENTA) MINUTOS. CLÁUSULA 
EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA. AGÊNCIA DE VIAGEM. 
RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA 
RECÍPROCA. APELOS: 1ª APELANTE PROVIDO, EM PARTE. 2ª APELANTE, 
PROVIDO. 1. Resulta afastada a responsabilidade de indenizar da empresa 
aérea ante a cláusula expressa do contrato de passagem, advertindo quanto ao 
horário de chegada ao aeroporto, embora emitido bilhetes de passagem trecho 
a trecho por agência de viagem em inobservância aos horários de embarque e 
desembarque nos destinos respectivos, impossibilitando a conexão entre os 
vôos. 2. De outra parte, configurado o alegado dano material de vez que 
colacionadas aos autos as notas fiscais condizentes às despesas invocadas, 
acarretando o devido ressarcimento, tal como determinado na sentença. 3. O 
dano moral pelo atraso de vôo aéreo independe de prova do dano, pois 'in re 
ipsa', todavia, deve observância aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, motivo da redução do 'quantum' indenizatório a título de danos 
morais. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE Segunda Câmara Cível 
Centro Administrativo. BR-364, Km 02, Rua Tribunal de Justiça (2) CEP: 
69.920-193  68 3302-0461 / 3302-0463  Rio Branco/AC 4. Postulando a 
Autora determinado valor a título de danos morais e, sendo deferida somente 
uma parte, exsurge a sucumbência parcial, portanto, adequada a aplicação do 
previsto no art. 21 do Código de Processo Civil para efeito de fixação das 
custas processuais e honorários advocatícios rateados entre as partes. 5. 
Apelos: 1ª Apelante, provido em parte. 2º apelo, provido." (TJAC - AC nº 
0018268-91.2006.8.01.0001, Rel. Des.ª Eva Evangelista. j. 12.06.2012.) 
[Indenização por dano moral: Valor reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)]

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. NEGATIVA DE EMBARQUE 
INJUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO N. 280 DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. DANOS MORAIS 
CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO 
DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No 
caso dos autos, a ré/apelante (companhia aérea), não comprovou a existência 
de motivo plausível que justificasse a negativa de embarque do autor/apelado. 
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2. Em razão de sua negligência, deve sim, indenizar a parte autora. 3. Restou 
comprovado nos autos a necessidade que o autor/apelado tinha em viajar, 
diante da indicação de procedimento cirúrgico, tendo sua cirurgia sido agendada 
e passagens compradas pelo Estado do Acre através do TFD. Diante da 
negativa da ré/apelante ao embarque do autor/apelado, o procedimento 
cirúrgico foi reagendado várias vezes. 4. Quantum indenizatório mantido. 5. 
Apelo desprovido. Recurso adesivo em apelação conhecido e desprovido. 
(TJAC  AC 0701611-18.2015.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 
Roberto Barros; Data de julgamento: 10/02/2017; Data de registro: 13/02/2017) 
[Indenização por dano moral: Valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
mantido]

Por derradeiro, apenas a título de argumentação saliento, com a 

devida vênia, que a manifestação do doutro Procurador de Justiça quanto à necessidade de 

redução do valor da indenização a patamar inferior ao deferido ao genitor da Apelada em 

sentença proferida nos autos da reclamação cível por este proposta no âmbito do 3º 

Juizado Especial Cível de Rio Branco (processo n.º 0605804-55.2015.8.01.0070 - R$ 

4.000,00), não se afigura razoável, nem encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Digo isto porque embora os prejuízos tenham possivelmente 

decorrido da mesma situação fática, a indenização por dano moral constitui direito 

personalíssimo e autônomo de cada autor, de modo que é permitido a cada membro do 

grupo familiar, inclusive aos menores de idade, como na hipótese dos autos, ajuizar, 

individualmente e em nome próprio, ação para pleitear eventuais danos que lhe tenham 

sido causados, podendo optar por litigar na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais, 

observados, evidentemente, os pressupostos legais exigidos em cada caso.

Quando isto acontece, pode-se, a princípio, cogitar na hipótese de 

reunião das ações, por conexão, para evitar decisões conflitantes, o que, todavia, não é o 

caso dos autos em que ambos os processos já foram julgados (Súmula 235 do STJ), não 

estando este Tribunal de Justiça vinculado ao quantum indenizatório fixado para o genitor 

da Apelada no âmbito dos Juizados Especiais.

 Ante o fundamentado, nego provimento Apelo, mantendo a 

sentença recorrida, incólume, em todos os seus termos.

Condeno a Apelante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência recursais, mantendo-se, contudo, o valor da verba honorária fixada na origem 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por não vislumbrar trabalho adicional 

realizado em sede recursal, eis que ausente apresentação de contrarrazões (art. 85, § 11, 

do CPC/2015).
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Retifique-se o cadastro da parte Apelante no SAJ-SG5. 

É como voto.

DECISÃO

Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a 

seguinte:

"Decide a Primeira Câmara Cível, à unanimidade, negar 

provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª Relatora."

Julgamento presidido pela Desembargadora Cezarinete Angelim. 

Da votação participaram, também, os Desembargadores Laudivon Nogueira (Membro) e 

Roberto Barros (Membro da 2ª Câmara Cível convidado para compor o quórum ante a 

ausência justificada da Desª. Eva Evangelista). 

Nassara Nasserala Pires 
Secretária da 1ª Câmara Cível
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